
SANIT-SERWIS Sp. z o.o.           tel. 0-32 332 67 43   
44-122 Gliwice ul. Rybnicka 175  fax. 0-32 332 67 33 

Oferujemy usługi serwisowe w zakresie napraw i kalibracji zgrzewarek elektrooporowych i doczołowych produkcji 
GEORG FISCHER +GF+ , a takŜe usługi zgrzewania rur polietylenowych w zakresie średnic ∅ 25 -∅ 500. 

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I U śYTKOWANIA RUROCI ĄGÓW Z 
POLIOLEFIN (POLIETYLENU, POLIPROPYLENU) PRZY ZASTOS OWANIU 
TECHNOLOGII Ł ĄCZENIA METOD Ą ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO I 

ELEKTROOPOROWEGO. 
   

termin szkolenia:  15 marca 2018 godz. 9.00-15.00 
     16 marca 2018 godz. 8.00-15.00 
  miejsce szkolenia:  Gliwice 
 
Kurs przeznaczony jest dla dozoru technicznego oraz monterów /zgrzewaczy/ rurociągów polietylenowych i 
polipropylenowych.  
Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.  
Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z firmy Solgam Jasło oraz Sanit-Serwis 
Gliwice.  
Nadzór nad szkoleniami prowadzi Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz 
firma Georg Fischer. 
 
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie się niezbędnej, minimalnej ilości uczestników. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zastrzegamy sobie prawo odwołania kursu (przełoŜenia na późniejszy termin), o czym poinformujemy, jeśli 
zajdzie konieczność spowodowana powyŜszą przyczyną. 
Kurs kończy się uzyskaniem: 
•zaświadczenia Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie dla zgrzewaczy lub nadzoru w zakresie wykonywania 

połączeń rurociągów z poliolefin metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. 
•zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania robót montaŜowych przy budowie sieci 

gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, rurociągów przemysłowych z rur PE i innych poliolefin 
poprzez łączenie róŜnymi metodami 

•certyfikatu na zgrzewanie i montaŜ produktów szwajcarskiej firmy GEORG FISCHER 
 
PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp. Część teoretyczna 
1  Wiadomości wstępne  

Historia rozwoju polimerów  
Historia rozwoju produkcji rur polietylenowych do rozprowadzania gazu  
Polietylen. Budowa i otrzymywanie  
Rozwój budownictwa sieci gazowych z rur polietylenowych w Polsce  

2  Właściwości polietylenu, jego cechy i oznaczenia  
Podstawowe wymagania dla materiałów polietylenowych do produkcji rur dla gazownictwa w świetle 
wymagań norm PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 1555-1  
Gęstość, wskaźnik szybkości płynięcia, stabilność termiczna  
Odporność na działanie składników gazu  
Odporność szybką propagację pęknięć, odporność na powolne pękanie  
Klasyfikacja MRS, klasy polietylenu  

3  Produkcja rur PE, typoszeregi.  
Wymagania odnośnie rur polietylenowych wg PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 1555-2  
Geometria rur – sposób pomiaru  
Powierzchnia rur, barwa, oznaczanie rur  
Szereg wymiarowy rur polietylenowych (SDR)  
NapręŜenia w ściankach rury, współczynnik bezpieczeństwa  
Rozszerzalność termiczna rur, wydłuŜenie względne przy zerwaniu  
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej  
Odporność na zaciskanie  
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4  Kształtki do budowy sieci gazowych  
Wymagania jakościowe dotyczące kształtek PE wg PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 1555-3  
Kształtki z końcówkami bosymi  
Kształtki elektrooporowe  

5  Wymagania jakościowe dotyczące kurków z polietylenu wg PN-EN 1555-4  
Wymagania materiałowe, konstrukcja kurka  

6  Wymagania jakościowe dotyczące połączeń polietylen/stal  
7  Wymagania jakościowe dotyczące przyłączy domowych do gazu  
8  Zasady składowania i transportu dla rur PE przeznaczonych dla gazownictwa i wody  
9  Właściwości gazów palnych  
10  Budowa gazociągów oraz prace eksploatacyjne na sieciach gazowych - systemy dystrybucji gazu ziemnego 

z rur polietylenowych  
Lokalizowanie gazociągów głębokość układania, odległości od uzbrojenia podziemnego  
Strefy kontrolowane Budowa gazociągów: układanie rur, zasypywanie  
Próby ciśnieniowe Elektryczność statyczna w gazociągach  
Przenikalność gazu przez ścianki rur PE Ocena zgodności elementów sieci gazowych z polietylenu  

11  Rury z polietylenu „PE 100+”. Spełnienie podwyŜszonych wymagań eksploatacyjnych  
12  Sieci gazowe na terenach górniczych oraz aktywnych sejsmicznie  
13  Nowe materiały i technologie budowy sieci gazowych  
14  Technologia łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (część teoretyczna)  

Zgrzewanie doczołowe  
Przygotowanie elementów do zgrzewania  
Sprzęt do zgrzewania  
Procedury zgrzewania  
Ocena jakości połączeń zgrzewanych, dokumentacja WPS, protokół zgrzewania  

15  Technologia łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (część teoretyczna)  
Zgrzewanie elektrooporowe  
Przygotowanie elementów do zgrzewania  
Sprzęt do zgrzewania  
Procedury zgrzewania  
Ocena jakości połączeń zgrzewanych, dokumentacja WPS, protokół zgrzewania  

16  Zastosowanie tworzyw sztucznych do rehabilitacji technicznej rurociągów  
17  Warunki BHP przy budowie i uŜytkowaniu sieci gazowych z rur PE  
18  EGZAMIN TESTOWY  
 
 

 

Część praktyczna 

1  Wiadomości wstępne  
Technologie łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych  
Rodzaje oraz podstawowe elementy składowe, urządzeń do zgrzewania doczołowego  
Rodzaje oraz podstawowe elementy składowe, urządzeń do zgrzewania elektrooporowego  

2  Zgrzewanie doczołowe  
Procedura zgrzewania Prezentacja zgrzewania Ocena jakości połączenia Ograniczenia w łączeniu rur w 
technologii zgrzewania doczołowego Egzamin  

3  Zgrzewanie elektrooporowe  
Przygotowanie elementów do zgrzewania:  
Procedura zgrzewania  
Prezentacja zgrzewania  
Ocena jakości połączenia  
Ograniczenia w łączeniu rur w technologii zgrzewania elektrooporowego Egzamin (zgrzew mufowy i 
siodłowy)  

 
W razie zainteresowania prosimy o przesłanie fax-em (0-32 332 67 46), e-mailem serwis@sanit-serwis.com 
lub pocztą wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik). 
Ostateczny termin zgłoszenia do dnia 08.03.2017 
 



SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I UśYTKOWANIA RUROCIĄGÓW Z POLIOLEFIN 
(POLIETYLENU, POLIPROPYLENU) PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII ŁĄCZENIA 

METODĄ ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO I ELEKTROOPOROWEGO. 
TERMIN SZKOLENIA:     15 marca 2018 godz. 9.00-15.00 

16 marca 2018 godz. 8.00-15.00 
WERYFIKACJA:          15 marca 2018 godz. 9.00-15.00 
MIEJSCE SZKOLENIA:  Sanit-Serwis Sp. z o.o. ul. Rybnicka 175 44-122 Gliwice 

...................................... 
miejscowość i data           

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY: 
 
ZGŁASZAJĄCY (NAZWA FIRMY)        .................................................................................................................. 
 
ADRES FIRMY:    .................................................................................................................. 
 
TELEFON/FAX/E-MAIL FIRMY:  .................................................................................................................. 
 
NIP:     ................................................................................................................... 
 
Oświadczamy, ze jesteśmy płatnikami podatku VAT i upowaŜniamy SANIT-SERWIS Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez naszego podpisu. 
 

  ........................................................ 
            Dyrektor / Prezes  

DANE UCZESTNIKÓW KURSU 
L.P. KZ – Kurs dla 

zgrzewacza 
KD – Kurs dla 
dozoru 
WZ – Weryfikacja 
zgrzewacz 
WD – Weryfikacja 
dozór 

Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia Numer uprawnienia 
( w przypadku weryfikacji 

uprawnień) 

 
 
 

  
 

   

 
 
 

  
 

   

 
 
 

  
 

   

Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych 
Prosimy o podpisanie niniejszej klauzuli: 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu zgłoszenia wyłącznie dla potrzeb kursu: 
 
 
1. .................................................. 2....................................................  3.......................................... 
czytelny podpis i data   czytelny podpis i data               czytelny podpis i data 
  
WARUNKI PŁATNOŚCI 
Cena kursu wynosi: 
dla zgrzewaczy:   900,00 zł + 23% Vat  
dla dozoru:   950,00 zł + 23% Vat 
weryfikacja uprawnień: 550,00 zł + 23% Vat 
W cenę szkolenia wliczony jest koszt egzaminu, materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie 
trwania kursu. 
Warunkiem otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu jest wniesienie opłaty za udział w 
szkoleniu w dniu rozpoczęcia kursu (wystawiona zostanie faktura VAT): 

• przelewem na rachunek SANIT-SERWIS Spółka  z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka 175 na 
konto Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie   

   nr rachunku: 32 8454 0001 2007 0048 6631 0001 z dopiskiem „Kurs zgrzewaczy”  
oraz otrzymania pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
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